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"Miksi te halveksitte meitä, kun kerromme TOTUUDEN!" - *Käänteiset ajattelutavat*

"Onko minusta siis tullut teidän vihamiehenne sentähden, että minä puhun teille 
totuuden?"(galatalaisille 4:16)i

Raamattu sanoo Johanneksen ilmestyksessä 21:8:ii "Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten 
ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on 
oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema." Mitä tuo kertoo minulle 
on se, että Jumala on pyhä Jumala. Ja meidän hänen luomakuntanaan pitäisi muistuttaa Luojaamme. 

Raamattu sanoo, meidät on tehty Jumalan kuvaksi. Mitä tarkoittaa, että meidät on tehty Jumalan 
kuvaksi? Se tarkoittaa, että olemme pyhiä ja vanhurskaita - kuten on Jumalamme. Sitä, mitä voit 
tehdä omalla kehollasi, mitä voit tehdä omalla mielelläsi, se ei tule viemään tai saavuttamaan sitä 
vanhurskautta, mitä Jumala etsii. Koska Raamattu sanoo, että vanhurskautemme on kuin likaiset 
vaatteet. Näettekö, voitte olla kuin Gandhi tai Äiti-Teresa, voit tehdä erittäin hyviä töitä tässä 
elämässä. Mutta jos et polvistu ja tunnusta, että Jeesus Kristus on Herra ja Pelastaja, et tule 
pääsemään Jumalan kuningaskuntaan.

Jeesus sanoi, että olet varas ja ryöväri, jos yrität sisälle millään toisella tavalla kuin oven kautta, 
joka on Kristus Jeesus. Se tarkoittaa Muhammed, Allah, Konfutse, ja kaikki nuo jumalat, islam, 
kaikki väärät jumalat, valheelliset jumalat, keinotekoiset jumaluudet joita ei koskaan ole ollut 
olemassa. Mutta ainoa Jumala, joka koskaan on ollut olemassa, on Jehova. Raamattu sanoo, Jumala 
on henki, ne, jotka ylistävät häntä, täytyy ylistää häntä hengessä ja totuudessa. Raamattu sanoo, että 
Jumala lähetti Poikansa, ainoan Poikansa, jotta jokainen häneen uskova ei menehdy vaan saa 
ikuisen elämän. 

Ja kun uskomme evankeliumin, me noudatamme evankeliumia. Raamattu sanoo, jokainen, joka otti 
hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan pojiksi. Joten, kun vastaanotat Jeesuksen Kristuksen, 
sinä saat voiman tulla Jumalan pojaksi. Sinulla on kyky, koska olet nyt astunut valoon. Ja olet tullut 
ulos tämän elämän pimeydestä. Et ylistä enää islamia, et ole enää muslimi. Et ole enää katolinen 
etkä sodomiitti [sodomite] etkä lesbo. Olet tullut ulos synneistäsi ja tulet Jeesuksen Kristuksen 
luokse. Ja hän voi vapauttaa sinut. Raamattu sanoo, ne jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa, ovat 
uusia luomuksia. 

Kaikki [vanhat] asiat ovat menneet ja kaikki asiat ovat tulleet uusiksi. Sinä opit, kuinka eletään 
Jumalalle ja kuinka ollaan kristitty. Luet Raamattua ja ymmärrät totuuden. Jeesus Kristus on totuus. 
On vain yksi tie Isän luokse ja se on Pojan kautta. Niin, sir? --Voinko kysyä kysymyksen? Kyllä 
voit kysyä kysymyksen. --Onko tämä sinun näkemyksesi evankelioinnista? Onko tämä minun 
näkemykseni evankelioinnista? No, minä vaan teen sitä, mitä Raamattu sanoo. Jeesus sanoi, menkää 
kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Tämä on osa maailmaa ja minulle 
on annettu lupa julistaa evankeliumia. Ja sinä olet luotu ja minä olen luotu. Joten me kaikki 
tarvitsemme evankeliumin julistusta.

Vaikka, tämä ei ehkä ole sinulle sopiva evankelioinnin muoto, Raamattu sanoo, Jumalalla on 
jokaiselle Kristuksen ruumiin jäsenelle oma tehtävänsä. Käsi ei voi sanoa, en tarvitse korvaa. Ei 
myöskään korva voi sanoa, en tarvitse silmää. Jokaisella on oma tehtävänsä. Jotkut ovat 
näkymättömämmässä roolissa ja heidän evankelioimisensa tyyli on hienovaraista. Jotkut meistä 
ovat näkyvämmässä roolissa ja heillä on evankelioimisen tyyli, joka on näkyvämpää. Siksi, tämä 
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saarnaaja on täällä tänään. Joten et voi jättää yhtä evankelioimisen muotoa pois, ja sanoa, että on 
vain yksi tapa tehdä tätä. 

Siksi Jeesuksella oli 12 opetuslasta. --En yritä väheksyä sinua. Minä vain vastasin kysymykseesi. 
--Minä sanon vain, että on parempia tapoja tehdä tämä. Onko joku tietty viesti, joka oli mielestäsi 
väärin? Ja jonka olet kuullut minun puhuvan niiden viiden minuutin aikana, kun olen ollut täällä. 
--Vain hieman. Hyvä on, voitko antaa minulla lainauksen, joka oli mielestäsi loukkaavaa? Vain yksi 
lainaus. --Se oli siinä, kun puhuit siitä, mitä toiset ihmiset uskovat. Ai se, kun sanoin, ettei islam ole 
oikea tapa? Se on, Jeesus... --Minä... Odota hetki, minä vastaan kysymykseesi. Jeesus astui monen 
varpaille. Pääosin uskonnollisten varpaille. Fariseusten. --Totta. Ja kaikkien niiden, jotka eivät 
ylistäneet todellista Jumalaa Jehovaa. 

Jeesus sanoi, jollette kaikki usko, että minä olen Hän, te kaikki kuolette synteihinne. Se tarkoittaa 
muslimeja, se tarkoittaa Jehovan todistajia, se tarkoittaa roomalaiskatolisia ja baptisteja. Jos he eivät 
ylistä todellista Jumalaa hänen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, kautta, he kaikki menevät 
helvettiin. Joten me emme ole täällä vesittämässä viestiä ja tekemässä kompromissia, koska aikaa 
on vähän. Ymmärrätkö aikamme julmuuden? Ymmärrätkö, ettemme elä niin kuin 50 vuotta sitten 
elettiin? Ja jätetään asia parempaan hetkeen. Silloin kaikki oli mukavaa ja sujuvaa ja sinä tulit kotiin 
ja istuit päivällispöytään yhdessä perheesi kanssa. 

Nyt, meillä on kaksi äitiä. Meillä on kaksi isää. Ja meillä on lapsia, jotka ovat varttuneet ei-
toimivassa perheessä. Ja he tekevät itsemurhia, koska he eivät tiedä, kuka on heidän isä ja äiti. 
Heillä on kaksi naista, jotka sanovat olevansa heidän äiti ja isä. Ja se ei ole oikein Jumalan edessä. 
Ja meidän on puhuttava ääneen siitä, koska tätä ei kuulla keskivertocollegekampuksella, sir. Siksi 
Jumala lähettää saarnaajansa tänne puhumaan totuuden ilman pelkoa ja kompromissia. Koska 
minulla ei ole agendaa [oma toimintasuunnitelma]. Minun ei tarvitse miellyttää professoriani 
saadakseni A:n. 

Minä olen jo valmistunut. Ja minulla on jo lupaukset [provision] Jumalalta, mitä tulee rahalliseen 
kestävyyteen. --Mitä muuta kuin taloudellinen tasapaino? Sen lisäksi minä en tee kompromissia 
saadakseni hyviä arvosanoja. Ei ole olemassa mitään muuta asiaa, mikä estäisi minua julistamasta 
totuutta. --En minä sano, että älä julista. --Minä sanon, että minusta tuntuu siltä, että yrität käyttää 
pelkoa ja syyllisyyttä... Eli minä käytän pelkoa ja syyllisyyttä vetääkseni ihmisiä Jumalan 
kuningaskuntaan? --Kyllä, mutta en usko että pelko ja syyllisyys ovat tapoja, joilla ihmisiä tuodaan 
Jumalan kuningaskuntaan. --Ihmiset ovat valmiiksi peloissaan ja he eivät halua olla kristittyjen 
kanssa, koska he näkevät kristittyjen tekevän tällaisia asioita. --He ajattelevat, että kristityt ovat 
tuomitsevia ja ajattelen, että esittäessäsi tämän asian luonteen heille ja se on ristiriidassa heidän 
ideaalinsa kanssa, mikä työntää heitä kauemmas ja kauemmas Jumalan kuningaskunnasta. Okei.

--Ajattelen, että todellinen evankeliointi tapahtuu henkilöltä toiselle ja siksi, meidän oletetaan 
tulevan tänne ulos julistamaan ihmisille. Okei. --Koska me kaikki voimme julistaa eri ihmisille. 
--Ajattelen, että tapasi julistaa ihmisille, että he ovat väärässä ilman mitään perusteluja ja tietoa 
siitä, mitä he ovat ihmisinä, tuntematta heidän elämäntarinaansa, se ei vain ole oikein. Okei. No, 
ymmärrän näkemyksesi. Sinä ajattelet, että tämä on hedelmätöntä. Kuitenkin, todiste numero yksi, 
minä olen itse todistus tämän kaltaisen evankelioinnin tuloksellisuudesta. Koska, kun minä elin 
kädenlämpöisenä kristittynä, välinpitämättömänä kristittynä, joka käytti huumetta ja kävi kirkossa 
ja anoi Jumalalta anteeksi antoa. Minä todellisuudessa näin saarnaajan, jolla oli vastaava kyltti, 
jolloin minä aloin tutkimaan kylttiä, joka hänellä oli mukanaan. Vaikka en tuolla hetkellä ollut 
samaa mieltä hänen kanssaan, menin kotiini ja opiskelin kirjoituksia. Ja aivan oikein, minä olin 
väärässä. Minä olin synnissä.
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Joten, vaadittiin saarnaajan rohkeutta tulla tänne ulos julistamaan eikä päällystämään totuutta 
sokerilla. Joten, tällainen evankeliointi ei sovellu kaikille. Mutta se osuu juuri niihin, jotka todella 
ovat synnissä. Ja minä todella olin synnissä ja se osui minuun. Ja se käännytti minut. Jeesus sanoi, 
kuinka he voivat kuulla ilman saarnaajaa. Kuinka hän voi julistaa, ellei häntä lähetetä. Raamattu 
sanoo, jollet sinä ylistä Jumalaa, kivet huutavat. Jonkun on saarnattava. Me emme kaikki vain voi 
istua alas ja olla osmoosissa [kemiallinen tasapainotila]. Ja ajatella, että jokainen saa ilmestyksen 
Jumalalta istuessaan tietokoneen näyttöpäätteellä. 

Meidän on ymmärrettävä, että Jumala lähettää ihmisiä. Jumala käyttää ihmisiä työkaluina. 
Tekemään Hänen työtään ja Hänen tahtoaan. Joten, vaikka saatan ärsyttää yhtä, Jeesus sanoi, ne 
jotka ovat kokonaisia, eivät tarvitse lääkäriä. Hän tuli niitä varten, jotka ovat sairaita. Niitä varten, 
jotka todella ovat synnissä. Jotka kamppailevat masturbaation [itsetyydytys] kanssa, kamppailevat 
pornografian kanssa, kamppailevat sodomian [anaaliseksi, eläimiin sekaantuminen] kanssa, okei, 
jotka kamppailevat suuseksin kanssa kahden miehen kesken, jotka kamppailevat miesten välisen 
seksin kanssa. Ihmiset todella ponnistelevat näiden asioiden kanssa. 

He eivät tiedä, ovatko he mies vai nainen, koska heille on opetettu, että voit valita oman 
sukupuolesi. Joten he katsovat haarojensa väliin ja toteavat: "Minulla on tuollainen elin, mutta 
minusta tuntuu tältä." Ja minun professorini ja perheeni sanoo, että se on hyväksyttyä, kun valitsen 
sen, mikä haluan olla. Silloin siinä on ongelma. Siinä on paljon ongelmia. Ja me haluamme estää 
itsemurhia. Me haluamme ehkäistä ahdistusta ja masennusta, okei. Monet tekevät itsemurhan, koska 
on masennusta. Ahdistusta. Joten haluamme estää sitä kertomalla totuuden. --En ole varma, että 
kertomalla ihmisille, että he ovat synnissä, kaikki mitä he tekevät on väärin... Odota hetki. Jeesus 
Kristus rakastaa meitä kaikkia. Siksi hän kuoli meidän puolestamme. 

En minä vihaa homoseksuaalia. Älä ymmärrä minua väärin. Ajatteletko, että olen täällä. En ole 
täällä sen vuoksi, mitä sanotaan west-world baptism [mikä?]. Ihmiset kysyvät: "Oletko sinä west-
world baptisti?" Minä en edes tiedä, mikä se on. En ole baptisti enkä ole west-world[mikä?]. Olen 
uudestisyntynyt kristitty, joka julistaa sanaa. Joten, minä en vihaa ketään. Koska minulla oli tapana 
olla syntinen. Minä olin synnissä. Minä poltin marihuanaa. Ja Raamattu sanoo, ettei juopolla ole 
osaa Jumalan kuningaskunnassa, 1.kor.6:9.iii Joten kun otat yhden henkäyksen marihuanaa, 
kyseessä on välitön myrkytystila. Ja he eivät tiedä sitä! He vain ajattelevat, että, koska se on 
laillistettu, on oikein olla huumaantunut. Mutta Jumalan edessä, he eivät ole selviä. Ja jos hän tulee 
takaisin, he menevät helvettiin. 

Sinut saadaan kiinni itse teosta. Jeesus sanoo, kun hän tulee takaisin, teidän tulee olla selviä [sober 
mind]. Terve harkinta. Joten, ihmiset polttavat huumetta täällä Californiassa, he ottavat opioideja, ... 
--En usko, että menet helvettiin, kun poltat huumetta [weed]. Minä vain kerron, mitä kirjoitukset 
sanovat. 1.kor.6:9iii sanoo, ettei juoppo tule perimään Jumalan kuningaskuntaa. Kun otat 
marihuanaa, olet välittömästi huumaantunut. Minulla oli tapana polttaa sitä, joten minä tiedän. Siksi 
heillä on "one hitter quitters." Okei, se menee välittömästi verenkiertoon. Sitten sinun on odoteltava 
muutama tunti, jotta huumaustila päättyy. Vastaavasti alkoholin, etanolin, kanssa. 

Kyse on huumaantumisen muodosta. Aivan kuin kodeiinin ja opioidien kanssa. Joten, arvostan 
huolestumistasi, sir. Otan sen huomioon, mutta kuten olen sanonut aikaisemminkin, on olemassa 
monta eri evankelioimisen muotoa. Eikä meillä kaikilla voi olla kirjasto-tyyliä kasvotusten yhden 
ihmisen kanssa. Kyllä minä teen sitä aika ajoin. Kun olosuhteet vaativat sitä. Mutta tällä hetkellä 
olosuhteet vaativat evankeliumin sanoman julistamista. Sitä että puhutaan asia ääneen. Okei. Koska 
joku täällä todella kamppailee synnin kanssa. Se et ehkä ole sinä, mies. Sanoit olevasi kristitty. 
Oletko voittanut synnin? --En usko, että olen, mutta siinä on kyseessä minun suhteeni ja minun 
vaellukseni. Tarkalleen. Tarkalleen. Mutta minä sanon vain yhden asian. Raamattu sanoo, 
työskennelkää oman pelastuksenne puolesta pelolla ja vavistuksella. 
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Sir, en tiedä, mitkä ovat syntisi. Minun syntini, me emme tunne toisiamme. Meidän on jatkuvasti 
tehtävä töitä sen eteen. Jotta tekisimme itsestämme parempia. Jeesus sanoi, olkaa täydellisiä aivan 
kuten Isänne taivaassa on täydellinen. Se tarkoittaa kokonaista, täydellistä. Okei. Emme ole siis 
päättymättömässä kompastelutilassa. Emme odota sitä, että pääsemme tekemään syntiä. Minä jätän 
sinut tämän kanssa. Mikä erottaa syntisen pyhimyksestä? Syntinen etsii mahdollisuuksia tehdä 
syntiä. Hän suunnittelee etukäteen syntinsä. Hän suunnittelee ja ajoittaa syntinsä. Kun pyhimys 
puolestaan vihaa syntiä. Hän haluaa paeta syntiä. Hän ymmärtää, että se haluaa viedä hänet 
helvettiin. Joten hän tekee kaikkensa vastustaakseen houkutusta. 

Se on muuten hyvä mittari sille, oletko todella Jumalan polulla vai etkö ole Jumalan polulla ja 
petätkö vain itseäsi. --Minä yritän vain sanoa,... Minä ymmärrän, mitä halusit sanoa. --Minulla on 
vielä yksi kysymys. Joo. --Minä tiedän, että ihmiset ovat kääntyneet tällaisen katusaarnaamisen 
myötä. Ylistäkää Herraa. --Mutta on ihmisiä, ei sellaisia kuin sinä, joihin tällaisella on vaikutusta, 
tämä ei vaikuta heihin. --He katsovat vain ja ajattelevat, että tuo henkilö on tuota ja tuo henkilö on 
sitä. --Ja he kokonaan sivuuttavat tämän asian mielessään. Mutta mitä Jeesus sanoi siitä, mikä on 
opetuslapsen merkki?  Sé, että sinulla on rakkautta toisia kohtaan. Joten, jos olisin täällä kutsumassa 
ihmisiä alentavilla nimillä, kutsuen naista huoraksi ja lutkaksi, ja sanon, että te kaikki menette 
helvettiin, se ei ole Kristuksen rakkauden osoittamista.

Mutta, jos kerron teille kaikille, että nämä tietyt synnin tyypit, lähettävät sinut helvettiin. Ja siksi 
meidän on käännyttävä Jeesuksen Kristuksen puoleen ja tehtävä parannus. Silloin heillä on 
ymmärrys, että tuo kaveri ei ole täällä vahingoittamassa minua vaan kertomassa totuuden. Okei. 
Riippumatta siitä haluanko kuulla sitä vai en. Ja se on, mitä minä haluan. Tämä on sitä, miten minä 
haluan pelastaa oman sieluni saarnaamalla tällä tavalla. En päällystä asioita sokerilla. Mutta siinä on 
myös rakkautta ja myötätuntoa syntistä kohtaan. Okei. Me emme halua, että jatkat elämääsi ystäviä 
eduilla -tyyliin. Raamattu sanoo sitä haureudeksi. Siksi Raamattu sanoo, avioliitto on kunniallinen 
Herran edessä. Ja aviovuode säilytettäköön puhtaana. Mutta haureuden harrastajat ja avionrikkojat 
Jumala tuomitsee.

Joten, collegekampuksilla on paljon haureutta - haureutta kaveriporukassa [sleeping around]. Ja 
ihmiset kuolevat joka päivä. En halua, että jäätte kiinni rysän päältä haureudessa, ja menette 
helvettiin. Okei. Siksi Jumala haluaa, että menette avioliittoon ja odotatte avioliittoon. Tehkää se 
oikealla tavalla ja olkaa siunattuja! Ottakaa siunaus vastaan elämäänne älkääkä ottako kirousta. 
Sitten teille tulee suunnittelematon raskaus. Ja Raamattu sanoo, Jumala vihaa viattoman veren 
tahraamia käsiä. Ja tuo pieni lapsi kohdussa on viaton olento.

--Kuinka tiedät, että helvetti on olemassa? Raamattu sanoo, että se on olemassa. --Mitä muuta kuin 
Raamatun todiste on olemassa? --Missä on fyysiset todisteet asiasta? On olemassa ihmisiä, jotka 
ovat todellisuudessa olleet helvetissä. Ja he ovat kokeneet synkimmän pimeyden [blackness of 
darkness]. He ovat nähneet helvetin syvyydet. --Kertoivatko he sinulle asiasta? Odota hetki. Kyllä, 
tässä edessänne on todiste numero yksi [osoittaa sormella itseään].  Todiste numero yksi. Minä näin 
synkimmän pimeyden. Minä näin helvetin syvyydet. Kolme sekuntia. En toivo pahimman 
vihamieheni joutuvan sinne. Raamattu sanoo, että siellä ei mato kuole eikä tuli sammu. En halua 
mennä helvettiin. Siksi minä teen valmisteluja kohdatakseni Jumalan. Olen kääntynyt pois 
synneistäni. Olen kääntynyt pois masturbaatiostani. Olen kääntynyt pois pornografiastani. Olen 
kääntänyt selkäni niille. Kääntykää Jumalan puoleen. 

Jeesus Kristus on tie, ihmiset. Ihmisissä on demoneita täällä. He eivät halua kuulla totuutta. He 
eivät halua kuulla totuutta. Koska minä kuuntelen Jumalaa. Minä olen täällä siksi, että te kaikki 
tarvitsette tätä. Te tarvitsette Jumalan sanaa. Ja paholainen yrittää estää sitä. On hyvin selvää, mitä 
täällä tapahtuu. Kyseessä on hengellinen taistelu. Miksi, jos sinä olet synnissä, madam, sinä tarvitset 
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vapautuksen. Jeesus Kristus sanoi, kenet Poika vapauttaa, hän on todellakin vapaa. Te haluatte 
pysyä synneissänne. En halua teidän pysyvän synneissänne. Ainakin teillä on mahdollisuus tietää, 
mikä on oikein ja väärin. Okei. Se on minun velvollisuuteni. 

Tuo on paholainen hänessä. Te ette ymmärrä, että ihmiset voivat olla riivattuja. Te ette ymmärrä, 
että ihmisissä voi olla, Raamattu sanoo siitä, epäpuhtaita henkiä. He haluavat häiritä Jeesusta 
Kristusta. He tekivät niin apostoleille. He tekivät niin Jeesuksen opetuslapsille. --Sinä tulet tänne 
häiritsemään ihmisiä. Minä vain vastasin ihmisten kysymyksiin hyvin rauhallisesti ja varautuneesti. 
Kunnes tuo demoni tuli naamalleni. Joten minun oli korotettava ääntäni, Raamattu sanoo niin. Okei, 
sano yksi asia, jonka olen sanonut, mikä on Jumalan sanaa vastaan. --Sinä tulet tänne... Tämä on 
vapaa maa ja julkinen koulu. Jos kyseessä olisi yksityinen koulu, en olisi täällä. Hyvä on. Koska 
tämä olisi yksityistä omaisuutta. 

Oletko koskaan nähnyt Jehovan todistajia, jotka istuvat täällä pöytiensä ääressä? He istuvat 
kampuksella. He vastaavat kysymyksiin. Minulla on oikeus vastata kysymyksiin myöskin. Tämä 
johtuu siitä, etten ole Jehovan todistaja. Minulla on Pyhä Henki [Holy Ghost]. Minulla on voitelu ja 
minulla on rohkeus ja Herran tarmokkuus [zeal of the Lord]. Joka mahdollistaa tämän julistustyön. 
Ihmiset, minä puhun täällä ääneen ja paljasta synnit - lihan synnit. Okei. Helvetti on kauhea eikä 
mikään varoitus ole riittävän voimakas. Okei, jokainen elokuva, jonka olet nähnyt helvetistä, ei ole 
mitään verrattuna siihen, mistä todellisuudessa on kysymys. Siksi meille on annettu tämä elämä, 
että laitamme asiamme oikeille paikoilleen. 

Mutta monet teistä valitsevat pysyäkseen ymmärtämättöminä [remain ignorant]. Ja te jatkatte 
elämää synnissä. Ja tuo ymmärtämätön elämäntyylinne johtaa teidät kuolemaan. En halua, että niin 
tapahtuu. Minulla oli tapana olla samassa tilanteessa kuin te. Minä kävin collgekampuksilla. Minä 
harrastin ystäviä eduilla. Minä vain sanon, mitä se on. Siihen aikaan asiaa sanottiin "ystäviä 
eduilla". Mutta Raamattu sanoo sitä haureudeksi. Raamattu sanoo 1.kor.6:9iii, haureuden 
harjoittajalla ei ole perintöä Jumalan kuningaskunnassa. Raamattu sanoo, että avioliitto on 
kunniallinen Herran edessä ja aviovuode säilytettäköön puhtaana. Mutta haureuden harjoittajat ja 
avionrikkojat Jumala tuomitsee. 

Mitä se kertoo meille? Se sanoo, että Jumala pyhittää avioliiton. Okei. Ei haureutta [sleeping 
around]. Joten, välttääksenne saamasta kirousta... Mitä se on? --Minulla ei ole esiaviollista seksiä. 
Olen iloinen, ettet tee sitä. Se on hyvä. Hän aikoo odottaa. Hän aikoo odottaa kunnes menee 
avioliittoon ja se tuo siunauksen. [kirosanoja]. Come on, miksi sanot tuolla tavalla 
luokkatoveristasi? Et sinä tiedä, mitä hän tekee. Minä halusin antaa hänelle kyseenalaistamisen 
edun. Voinko antaa hänelle kyseenalaistamisen edun? --Kukaan ei välitä. Minä välitän. Sinä välität. 
Sinun pitäisi välittää. 

--Sanot olevasi kristitty, mutta tulet tänne levittämään vihaa. Okei. --Minä olen kristitty ja 
homoseksuaali ja minä vain rakastan ihmisiä. Okei. --Sinä et tee niin. Okei. --Miksi sinä tulet 
kampukselle häiritsemään ihmisiä, jotka käyttävät rahansa saadakseen koulutusta ja kehittääkseen 
itseään, ja sinä levität vihaa rakentavuuden [productivity] sijasta? --Miksi teet niin? No, on yksi tapa 
levittää vihaa ja se on ihmisten alentaminen. [Ihmisten pelastaminen helvetin TULELTA on 
alentavaa?] Odota hetki. Okei, anna minun vastata. Raamatun saarnaaminen sanatarkasti ei ole 
ihmisten alentamista. Okei. --Raamattu kirjoitettiin tuhansia vuosia sitten. Joten, vastaukseni hänen 
kysymykseen. En ole tullut tänne puhumaan omia sanojani. 
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06.10.2019

***Kiinalainen lohikäärme ja kovaääninen musiikki ilmestyivät pian tämän jälkeen ja heillä oli 
mielenosoitus lähistöllä. Meidän piti keskeyttää kenttätyömme aikaisin, mutta Jumala liikkui 
muutaman opiskelijan kohdalla. Ylistäkää Jumalaa.***

***Monet kiitokset teille, jotka tuette tätä. Iso osa hedelmistä, jotka tulevat tätä kautta 
kuningaskuntaan, on osittain teidän ansiotanne! Kiitos teille.***
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i Galatalaiskirje 4:16: ”Onko minusta siis tullut teidän vihamiehenne sentähden, että minä puhun 
teille totuuden?” (Raamattu 1933/38)

ii Johanneksen ilmestys 21:8: ”Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja 
huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä 
järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema." (Raamattu 1933/38)

iii 1.kor.6:9: ”Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät 
huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,” 
(Raamattu 1933/38)


